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DADOS GERAIS 

Data: 02/09/2015 Local: Sala de Reunião da Agem Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Regina Elsa Araújo Casa Militar – Defesa Civil 

Plínio de Lima Aguiar  PM Bertioga  

Carlos Adolfo S. Fernandes PM Guarujá 

Roberto Xerez PM Itanhaém 

Luiz Eduardo Credídio PM Praia Grande 

Luciano Gomes Souza PM Praia Grande 

Daniel Onias Nossa PM Santos 

CONVIDADOS:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Gilson Miguel AGEM/Condesb 

Marcelo Hermesdorf AGEM/Estagiário 

Alexandre Cruz dos Santos AGEM/Estagiário 

Eduardo Soares de Macedo IPT 

Fabrício Araújo Mirandola IPT 

Carlos A. Fraias Silva PM Bertioga 

Levindo Santos Filho PM Cubatão 

Alessandro Migliarezi PM Peruíbe 

Rui R. S. Bizarro PM Praia Grande  

Gisele de Freitas Silva Alves PM Santos 

Ana Lúcia Sanvaro PM São Vicente 

Pauta divulgada em:  
27/08/2015 

Reunião iniciada às:  
14h30 

Término da Reunião às:  
16h27 

 

OBJETIVOS 

 Item I – Olímpiada do Conhecimento; 
 Item II – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências:  
Municípios: Mongaguá.  
Estado: Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, Justiça e Defesa da Cidadania, Planejamento e 
Desenvolvimento Regional e Segurança Pública 
 

- A abertura dos trabalhos foi feita pela Coordenadora da Câmara Temática, Regina Elza Araújo 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Defesa Civil N 004/2015 
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REGISTROS 

e foram discutidos os seguintes aspectos:  

- Bertioga - 17 .09 a 11.10 – olimpíadas; 

. Número estimado de alunos - 729; 

. 18 escolas; 

. Professores envolvidos - 22; 

- Quantificação necessária devido ao transporte de alunos; 

- Olimpíada regional será em Praia Grande; 

- Parabenizou os municípios e informou que só falta Mongaguá passar informações; 

- Data limite para informar o nome das escolas; 

- Número máximo por município é de 30 pessoas, em torno de - acomodação e remodelação de 

espaço físico; 

- Informações sobre o uso do auditório em PG; 

- Eduardo IPT - formato será igual, de perguntas, colocou a disposição, material da olimpíada 

anterior a disposição para a gincana municipal; 

. Patrocínio da Fundação IPT e farão um video do processo de educação e inserção do tema na 

escolar; 

. Duração de 6 a 8 minutos, será feito por produtora de cinema; 

. Necessitam que sejam passadas as datas da gincana para passarem a produtora; 

. Filmagem de áreas de riscos em várias cidades e de todo o evento; 

. Fala do Chefe da Casa Militar; 

. Possibilidade de ser usada uma criança, preferência uma que more na área de risco; 

. Auxílio do IPT solicitar via mail com cópia para Regina Elsa; 

- Apresentação e video da Olimpíada Regional realizada em Praia Grande em 2008; 

- 2.ª parte gincana com o auditório para animar o evento; 

. Dar uma pontuação pequena para essa atividade; 

. Perguntas de verdadeiro e falso – 30 pontos; 

. Forca com palavras – uma palavra – 30 pontos; 

. Simulado: 30 pontos (1.º lugar). 20 pontos (2.º lugar) e 10 pontos (3.° lugar); 

. Proposta dos três primeiros grupos classificados fazerem uma encenação – visando a 

socialização; 

. Ideia de chamar um representante por município; 

. Sugerido que seja chamada a atenção a questão do SAMU – assessorial; 

. Pensar em outra ação – colocar como desempate; 

- O representante de Bertioga levantou a preocupação com o primeito atendimento – passer 
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REGISTROS 

que é um simulado; 

- Bertioga levará uma maca e profissionais com conhecimento no assunto de salvamento; 

- Pontuação – 10 pontos para cada participante; 

- Proposta que sejam reestudados os prêmios; 

- Foi defendida a premiação do melhor na regional; 

- Estimular para que ganhe; 

- Serão fornecidos por volta de trezentos  lanches aos participantes; 

- O objetivo é informar a criança, na escola com supervisão da Defesa Civil; 

- Despertar a consciência cidadã; 

- Integração entre os Condec’s; 

- Enquanto regional demonstrar que a Região Metropolitana da Baixada Santista está integrada; 

- Só falta acertar o terceiro prêmio; 

- Prêmios de participação; 

. Sacolas com materiais das prefeituras para os participantes; 

- Todos participantes receberão certificado da Casa Militar – para a escolar a ideia é de ser dado 

troféu; 

- Dia 14 de outubro, às 14h00, no auditório da Prefeitura de Praia Grande; 

- Apresentação do projeto da Olimpíada em reunião do CONDESB, para aprovação; 

- Próxima reunião será no dia 9 de novembro, na sala de reuniões da AGEM; 

 Nada mais tendo a tratar a reunião foi finalizada. 

 
 

Santos, 2 de setembro de 2015. 
 
 
 

REGINA ELSA ARAÚJO 
Coordenadora 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


